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ค าน า 

     คู่มือการปฏิบติังานรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตของโรงเรียนบา้นโนนม่วงฉบบันี ้จดัท าขึน้เพื่อเป็น แนว

ทางการด าเนินการจดัการขอ้รอ้งเรียนของศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติ โรงเรียนบา้นโนนม่วง ทัง้นี ้การ

จดัการขอ้รอ้งเรียนจนไดข้อ้ยุติ ใหม้ีความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และ

ความคาดหวงัของผูร้บับริการ จาเป็นจะตอ้งมีขัน้ตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบติังานที่ 

ชดัเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

                                                                                                               โรงเรียนบา้นโนนม่วง 
                                                                  ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1 
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1.หลกัการและเหตผุล 

              คู่มือการปฏิบติังานรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์ศนูยร์บัเรื่องราวรอ้งทกุขโ์รงเรียนบา้นโนนม่วงพระราช

กฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนด แนวทางปฏิบติั

ราชการ มุ่งใหเ้กิดประโยชนส์ขุแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศนูยก์ลาง เพื่อตอบสนอง ความตอ้งการ

ของประชาชนใหเ้กิดความผาสกุและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสมัฤทธิ์ต่องานบรกิาร ท่ีมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในการใหบ้รกิาร ไม่มีขัน้ตอนปฏิบติังานเกินความจ าเป็น มีการปรบัปรุง 

ภารกิจใหท้นัต่อสถานการณป์ระชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 

และมีการประเมินผลการใหบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ 

2. การจดัตัง้ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติโรงเรียนบา้นโนนม่วง 
เพื่อใหก้ารบรหิารระบบราชการเป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง บรสิทุธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กบัการพฒันาบ าบดั ทกุข์
บ ารุงสขุ ตลอดจนด าเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยความ 
รวดเรว็ประสบผลส าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม อีกทัง้เพื่อเป็นศนูยร์บัแจง้เบาะแสการทจุริต หรือไม่ไดร้บัความ
เป็น ธรรมจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ โรงเรียนบา้นโนนม่วง จึงไดจ้ดัตัง้ศนูยร์บัเรื่องราวรอ้งทกุขข์ึน้ 
ซึ่ง ในกรณีการรอ้งเรียนที่เก่ียวกบับคุคล จะมีการเก็บรกัษาเรื่องราวไวเ้ป็นความลบัและปกปิดชื่อผู้
รอ้งเรียน เพื่อมิ ใหผู้ร้อ้งเรียนไดร้บัผลกระทบและไดร้บัความเดือดรอ้นจากการรอ้งเรียน 

3. สถานที่ตัง้  ตัง้อยู่ ณ โรงเรียนบา้นโนนม่วงตัง้อยู่ที่หมู่ที่ 12 บา้นโนนม่วง  ต าบลศิลา  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัขอนแก่น 40000 

4. หนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

เป็นศนูยก์ลางในการรบัเรื่องเรียนการทจุรติและใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสาร ใหค้ าปรกึษา รบัเรื่องปัญหา ความ
ตอ้งการและขอ้เสนอแนะของผูป้กครองนกัเรียนและประชาชน 

5. วตัถุประสงค ์

  1. เพื่อใหก้ารด าเนินงานจดัการขอ้รอ้งเรียน / รอ้งทกุข ์ของศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติโรงเรียนบา้น
โนนม่วงมีขัน้ตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

  2. เพื่อใหม้ั่นใจว่าไดม้ีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ระเบียบ หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัการขอ้รอ้งเรียน/ รอ้ง
ทกุข ์ที่ก าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

6. ค าจ ากดัความ 

“ผูร้บับรกิาร” หมายถึง ผูท้ี่มารบับริการจากสว่นราชการและประชาชนทั่วไป 
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  ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ ทัง้ทางบวกและทางลบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม จาก การ
ด าเนินการของสว่นราชการ เช่น ผูป้กครองนกัเรียนและประชาชนในโรงเรียนบา้นโนนม่วง 

“การจดัการขอ้รอ้งเรียน” มีความหมายครอบคลมุถึงการจดัการในเรื่องขอ้รอ้งเรียน/รอ้งทกุข/์ 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น/ค่าชมเชย/การสอบถามหรือการรอ้งขอขอ้มลู 

“ผูร้อ้งเรียน/รอ้งทกุข”์ หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ 

โดยมีวตัถุประสงคค์รอบคลมุการรอ้งเรียน/รอ้งทกุข/์การใหข้อ้เสนอแนะ/การใหข้อ้คิดเห็น/การชมเชย/

การ รอ้งขอขอ้มลู“ช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรียน / รอ้งทกุข”์ หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใชใ้นการรบัเรื่อง

รอ้งเรียน / รอ้ง ทกุข ์เช่น ติดต่อดว้ยตนเอง / ติดต่อทางโทรศพัท ์/ เว็บไซต/์ Face Book 

ประเภทข้อร้องเรียน 

1. ขอ้รอ้งเรียนการใหบ้รกิาร หมายถึง ขอ้ไม่พงึพอใจดา้นการใหบ้รกิารวิชาการตอ้งการใหผู้ใ้หบ้ริการ 
ปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความไม่สะดวกในการรบับริการ ความล่าชา้ ขอ้ผิดพลาดในการ
ใหบ้รกิาร การเลือกปฏิบติักบัผูร้บับรกิาร การใชค้ าพดู การดแูลตอ้นรบั การควบคมุอารมณข์อง
ผูป้ฏิบติังาน เป็นตน้ 

2. ขอ้รอ้งเรียนประเภทอ่ืน ๆ หมายถึง ขอ้ที่ไม่พงึใจในดา้นการบรกิารวิชาการตอ้งการใหผู้ใ้หบ้ริการ แกไ้ข
ในดา้นหลกัสตูร การบรหิารจดัการไม่โปรง่ใส ระบบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ เป็นตน้ 

ความรุนแรงข้อร้องเรียน 

1. ระดบัรุนแรงมาก เป็นขอ้รอ้งเรียนผูร้บับรกิารไม่พงึพอใจอย่างมาก และเป็นเรื่องที่ผลกระทบ 
ภาพลกัษณเ์สื่อมเสียชื่อเสียงองคก์ร มีผลกระทบอย่างรุนแรงสง่ผลใหผู้ร้บับริการตดัสินใจไม่เลือกใชบ้ริการ 
2. ระดบัรุนแรงปานกลาง เป็นขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัการบริการ ที่สรา้งความไม่พงึพอใจส าหรบั ผูร้บับรกิาร
หากปล่อยทิง้ไวจ้ะท าใหผู้ร้บับรกิารเลือกใชบ้รกิารจากที่อ่ืน 

3. ระดบัรุนแรงเล็กนอ้ย เป็นขอ้รอ้งเรียนอาจจะเกิดจากการไดร้บัขอ้มลูไม่ครบถว้นสมบรูณ์ การมี อคติต่อ
เจา้หนา้ที่ ซึ่งเป็นปัจจยัสว่นบคุคลของผูร้บับริการ 
7. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา08.30– 16.30 น. 
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8. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข ์

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
  
 
ขอ้รอ้งเรียนการใหบ้ริการ ที่ 
    มีความรุนแรงนอ้ย 

 
                                                               สั่งการ                        ขอ้รอ้งเรียนการใหบ้รกิาร และประ     
                                                                                                เภทอ่ืนที่มีความรุนแรงมากถึงปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
                                                  สั่งการ 

 
 
 
 
 
 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/แบบฟอรม์ 

     ผู้อ านวยการพิจารณาข้อ

ร้องเรียน/ส่ังการปรับปรุงแก้ไข 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/แบบฟอรม์ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/แบบฟอรม์ ร้องเรียนด้วยตนเอง/แบบฟอรม์ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/แบบฟอรม์ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/แบบฟอรม์ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/แบบฟอรม์ 

ผู้ปฏิบัติงานแยกประเภทข้อ

ร้องเรียน 

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หัวหน้าฝ่ายงาน/

พิจารณาและหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ/

ผู้ปฏิบัติงานระดับฝ่าย/

งานรับข้อร้องเรียน 

ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุง

แก้ไขทันที 

ผู้บริการ 
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9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข ์ของหน่วยงาน 
9.1 จดัตัง้ศนูย ์/ จดุรบัขอ้รอ้งเรียน / รอ้งทกุข ์ของประชาชน 
9.2 จดัทาค าสั่งแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ประจาศนูย ์
9.3  แจง้ผูร้บัผิดชอบตามค าสั่งโรงเรียนบา้นโนนม่วง เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรับข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

   รับข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

        บันทกึข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

สรุปข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเสนอ 

ผู้บริหาร 
 

         ผู้บริหารสถานศึกษาส่ังการ 

ฝ่าย/งานรับทราบค าส่ังการ ข้อคิดเหน็ 

 หรือข้อเสนอแนะและน าไปปฏิบัติ 
 

ช่องทางการรับฟังข้อคิดเหน็และ 
ข้อเสนอแนะ 

- Face book 

- จดหมาย / จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

- โทรศัพท ์/ โทรสาร 

- กระดานข่าว เว็บไซต ์
ด าเนินการให้

แล้วเสร็จภายใน 

3 วัน 
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10. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข ์จากช่องทางต่าง ๆ 
ด าเนินการรบัและติดตามตรวจสอบขอ้รอ้งเรียน / รอ้งทุกข ์ที่เขา้มายงัหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดย             
มี ขอ้ปฏิบติัตามที่ก าหนด ดงันี ้
 

ช่องทาง ความถ่ีในการตรวจสอบ 
ช่องทาง 

ระยะเวลาดาเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้อง 
ทุกข ์เพ่ือประสานหาทางแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

รอ้งเรียนดว้ยตนเอง ณ 
ศูนยร์บัเรื่องเรียนการ ทุจริต 

วนัเวลาราชการ            ภายใน 1 วนัท าการ  

รอ้งเรียนผ่านเว็บไซต ์
โรงเรียนบา้นโนนม่วง 

ทุกวนั            ภายใน 1 วนัท าการ  

รอ้งเรียนทาง Face Book 
งานประชาสมัพันธโ์รงเรียน บา้นโนน

ม่วง 

ทุกวนั            ภายใน 1 วนัท าการ  

รอ้งเรียนทางจดหมาย  
จ่าหนา้ซองถึง โรงเรียนบา้นโนนม่วง 

ทุกวนั             ภายใน 1 วันท าการ  

กลอ่งรบัความคิดเห็น             ทกุวนั          ภายใน 1 วนัท าการ  
โทรศพัท ์             ทกุวนั          ภายใน 1 วนัท าการ  
 
11. การบันทกึข้อร้องเรียน 
 11.1 กรอกแบบฟอรม์บนัทึกขอ้รอ้งเรียน / รอ้งทกุข ์โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ หมายเลข โทรศพัท ์ 
ติดต่อ เรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทกุข ์และสถานที่เกิดเหตุ 
 11.2 ทกุช่องทางที่มีการรอ้งเรียน เจา้หนา้ที่ตอ้งบนัทกึขอ้รอ้งเรียน / รอ้งทกุข ์ลงสมดุบนัทกึขอ้ รอ้งเรียน /  
รอ้งทกุข ์
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12. การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข ์และการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
ทราบ 
   12.1 กรณีเป็นการขอขอ้มลูข่าวสาร ประสานหน่วยงานผูค้รอบครองเอกสาร เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให ้
ขอ้มลูแก่ผูร้อ้งขอไดท้นัที 
   12.2 ขอ้รอ้งเรียน / รอ้งทุกข ์ที่เป็นการรอ้งเรียนเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้รกิารของหน่วยงาน เช่น การขอ
หลกัฐานทางการศึกษา การเก็บเงินระดมทรพัยากรนกัเรียน เป็นตน้ จดัท าบนัทกึขอ้ความเสนอไปยงั 
ผูบ้รหิารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง โดยเบือ้งตน้อาจโทรศพัทแ์จง้ไปยงัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
   12.3 ขอ้รอ้งเรียน / รอ้งทุกข ์ที่ไม่อยู่ในความรบัผิดชอบของ โรงเรียนบา้นโนนม่วงให ้ด าเนินการประสาน
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วและถกูตอ้ง ในการแกไ้ขปัญหา ต่อไป 
   12.4 ขอ้รอ้งเรียนที่สง่ผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผูร้อ้งเรียนท าหนงัสือรอ้งเรียนความไม่ โปรง่ใส
ในการจดัซือ้จดัจา้ง ใหเ้จา้หนา้ที่จดัท าบนัทกึขอ้ความเพื่อเสนอผูบ้รหิารพิจารณาสั่งการไปยงัหน่วยงาน ที่
รบัผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจง้ผูร้อ้งเรียนทราบ ต่อไป 
   13. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
ใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งรายงานผลการด าเนินการใหท้ราบภายใน 5 วนัท าการ เพื่อเจา้หนา้ที่ศนูยฯ์ จะได้
แจง้ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ ต่อไป 
   14. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
  14.1  ใหร้วบรวมและรายงานสรุปการจดัการขอ้รอ้งเรียน/รอ้งทกุข ์ ใหผู้บ้รหิารทราบทกุเดือน 
  14.2 ใหร้วบรวมรายงานสรุปขอ้รอ้งเรียนหลงัจากสิน้ปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะหก์ารจดัการขอ้ 
รอ้งเรียน / รอ้งทกุข ์ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรบัปรุง พฒันา องคก์ร 
ต่อไป 
  15. มาตรฐานงาน 
การด าเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียน / รอ้งทกุข ์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีไดร้บัเรื่อง 
รอ้งเรียน / รอ้งทกุข ์ใหศ้นูยร์บัเรื่องราวรอ้งทกุขโ์รงเรียนบา้นโนนม่วง ด าเนินการตรวจสอบและ พิจารณา
สง่เรื่องใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ดาเนินการแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรียน / รอ้งทกุขใ์หแ้ลว้เสรจ็ภายใน   15 วนั 
ท าการ 
16. แบบฟอรม์ 
แบบฟอรม์ใบรบัแจง้เหตเุรื่องราวรอ้งเรียน / รอ้งทกุข ์
17. จัดท าโดย 
ศนูยร์บัเรื่องราวรอ้งทุกขโ์รงเรียนบา้นโนนม่วง 
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แบบฟอรม์รับข้อร้องเรียน รับข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข ์From for complaints 
แบบฟอรม์นีม้ีไวส้าหรบัการรบัขอ้รอ้งเรียนต่างๆ  โดยขอ้มลูต่างๆที่ท่านกรอกผ่านแบบฟอรม์นี ้
จะถกู เก็บเป็นความลบั ชื่อ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัทแ์ละอีเมลข์องท่านมีไวเ้พื่อติดต่อกลบั ทางคณะผูบ้ริหาร 
จะน าขอ้รอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงการใหบ้รกิารของโรงเรียนบา้นโนนม่วงต่อไป  
1.รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน 
1.1  ชื่อ  .............................................................  นามสกลุ............................................................... 
1.2  รหสัเลขประจาตวัประชาชน......................................................................................................... 
1.3 อาย…ุ…………… ปี 
2.รายละเอียดส าหรับการติดต่อ 
2.1 เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ...................................................................................................................... 
2.2 อีเมล.์.......................................................................................................................................... 
3.รายละเอียดของการร้องเรียน 
3.1  ประเภทของขอ้รอ้งเรียน............................................................................................................... 
3.2  ชื่อหวัขอ้เรื่องที่รอ้งเรียน................................................................................................................. 
3.3  เนือ้ความ……………………………………………………………………………...…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..……… 
 
                                                                                        ลงชื่อ......................................................... 
                                                                                                    (...........................................) 
                                                                                                                   ผูร้อ้งเรียน 
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